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PROIECT DIDACTIC 

Unitatea de învățământ:  
Data: decembrie  
Clasa: a V - a  
Profesor: Caragață Gabriela 
Disciplina: Religie 
Subiectul lecției: Nașterea Domnului - prilej de bucurie pentru toți creștinii 
Tipul lecției: recapitulare și sistematizare 

Competențe derivate: 
La sfârșitul lecției, toti elevii vor fi capabili: 

CD1 - să descrie evenimentele care au avut loc la Nașterea Domnului, folosindu-se de imaginile 
specifice; 
CD2 - să explice principalele tradiții care înfrumusețează sărbătoarea Nașterii Domnului, prezentând 
informațiile esentiale; 
CD3 - să evidențieze importanța pregătirii spirituale pentru a participa la sărbătoarea Nașterii Domnului, 
cu ajutorul profesorului. 

Strategia didactică 
1. Metode și procedee: conversația, explicația, cadranul, cântarea religioasă, "Lista de termeni", 
"Semaforul", "Ce învățăm astăzi?" (descoperirea competențelor împreună cu elevii), dezbaterea, 
demonstrația cu substitute. 

2. Mijloace de învățământ: imagini cu evenimentele importante petrecute la Nașterea Domnului, harta 
Țării Sfinte, fișe de lucru, colinde, creioane în culorile semaforului. 

3. Forme de organizare a activitiții elevilor: activitate individuală, pe grupe și frontală 

Resurse 
1. Oficiale: • Programa școlara pentru disciplina religie, clasa a V - a 

• Planificarea calendaristică orientativă, clasa a V - a; 
• Proiectarea unității de învățare 

2. Temporale: - număr de lecții: 1 
- durata: 50' 

 
3. Bibliografice: 

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, EIBM al BOR, București, 1982 
2. Călugăr, Dumitru, Hristos în școală, Editura Episcopiei Romanului și Hușilor, Roman, 1990. 
3. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examenele de definitivat și grade didactice, 
Editura «Polirom», Iași, 1998 
4. Credința ortodoxa, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 1996 
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Desfășurarea lecției: 
 

1. Moment organizatoric: 
 Salutul 
 Rugaciunea «Împărate ceresc» 
 Prezenta elevilor și notarea absențelor 
 Pregatirea materialului didactic și gruparea elevilor pe echipe 

2. Anunțarea titlului lecției ce urmează a fi recapitulate și prezentarea competențelor propuse 

Mai sunt câteva zile și se apropie marea sărbătoare a Nașterii Domnului. Nu este o temă nouă pentru 
noi, cunoașteți foarte multe informații despre ea, va trebui însă ca toate aceste cunoștințe să le 
sistematizăm cumva. Pentru a afla ce anume vom vorbi astăzi în cadrul lecției noastre, vreau să 
descoperim împreună. Pentru aceasta am pregătit pentru fiecare echipă un plic în care se află câteva 
verbe (vezi anexa 1). Dintre acestea voi trebuie să alegeți doar trei care se potrivesc cu titlul lecției 
noastre și să vă gândiți cu ce anume trebui sa rămaneți la sfârșitul orei. 

Fiecare echipă primește un plic cu verbele, rezolvă sarcina de lucru indicată de profesor, în 3 
minute. Va prezenta echipa care a terminat prima, apoi prezintă și celelalte și profesorul îi va conduce 
spre formularea finală a competențelor. 

3. Recapitularea, sistematizarea și sinteza cunoștințelor 

Aceste competențe pe care tocmai le-am stabilit, le vom putea atinge prin câteva activități. 
a. Descrierea evenimentelor 

Fiecare elev primește fișa "Lista de termeni" (anexa 2) și cu cele trei culori ale semaforului trebuie să 
marcheze gradul de cunoaștere a semnificației fiecărui termen corelat cu Nașterea Domnului: cu verde se 
va marca definire completă, cu portocaliu - parțial și cu roșu - necunoașterea semnificației. 

Elevii sunt atenționați să marcheze corect, deoarece cei care vor marca cu verde să le poată explica 
celor care au portocaliu sau roșu. 

Vor fi definiți pe rând termenii și în paralel vor fi arătate și imaginele care redau informația, precum și 
harta Țării Sfinte. 

    b. Tradifiile specifice sărbătorii Nașterii Domnului 
Fiecare echipă primește o imagine ce suprinde o tradiție: colindatul, venirea preotului cu icoana, 

împodobirea bradului cu oferirea darurilor și masa specifică. Sarcina de lucru solicitată este că fiecare 
echipă să explice semnificația tradiției pe care a primit-o. Imaginile vor fi reunite la tablă într-un cadran. 

4. Asocierea si generalizarea 

Elevii sunt solicitați să ofere răspunsuri privind modalitățile de pregătire sufletească pentru 
sărbătoarea Nașterii Domnului: primirea Sf. Taine ale Spovedaniei și Împartășaniei, săvârșirea faptelor 
bune, participare la slujbele bisericii etc. Se discută necesitatea și mportanța pregătirii spirituale pentru 
această mare sărbătoare.  

5. Concluziile 
Elevii primesc fișa: ”Să reflectăm la ceea ce am învățat astăzi” și sunt solicitați să răspundă cerințelor: 

• Cel mai folositor lucru pe care l-ai luat din lecție este... 
• Ce ți-a plăcut cel mai mult în această lecție ... 
• Un lucru despre care ai vrea să afli mai mult este... 
• Cum ai putea să foloseşti în viața de zi cu zi ceea ce ai învățat azi? 
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Profesorul formulează împreună cu elevii concluziile lecției, care se notează pe tablă și în caiete: 

 Întruparea și Nașterea Domnului exprimă iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu față de om. 
 Să ne pregătim sufletește pentru întâmpinarea Sărbătorii Nașterii Domnului!  

          Dacă timpul permite, vom cânta un colind, iar colindătorii vor fi răsplătiți cu daruri tradiționale. 

6.  Aprecierea activității elevilor 
      Se fac aprecieri pentru pregătirea și implicarea elevilor. 

 
7. Activitatea suplimentară 

   Să fie păstrători ai tradițiilor autentice de Crăciun! 

8. Încheierea activității 
 Notarea elevilor. 
 Rugăciunea "Cuvine-se cu adevărat". 
 Salutul. 

 
Oglinda tablei                                                      

                                           
 

Nașterea Domnului 
 

 Întruparea și Nașterea Domnului exprimă iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu față de om. 
 Să ne pregătim sufletește pentru întâmpinarea Sărbătorii Nașterii Domnului!  

       Anexa 1 
 

  a analiza 
  a explica 
  a descrie 
  a prezenta 
  a identifica 
  a evidenția 
  a justifica 
  a-și exprima opinia 
  a defini 

Anexa 2: LISTA DE TERMENI 

     o NAZARET 
     o BETLEEM 

o MESIA 
o SF. FECIOARĂ MARIA 
o IOSIF 
o IROD 
o STEAUA 
o ÎNGERI 
o PĂSTORI 
o MAGI 
o AUR  
o TĂMÂIE 
o SMIRNĂ 
o EGIPT
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